
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH: 
 
 
USTAWY:  

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. 
zm.) - w szczególności art. 3 (określający zadania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego), art. 28 (prawo 
sprzeciwu) i art. 10 ust. 2 (wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) 
 ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r 
poz. 1405 z późn. zm.), 

 
 
 

I. PRZEPISY OGÓLNE - obowiązują dla wszystkich obiektów budowlanych użyteczności publicznej i  
 zakładów pracy  
 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z późn zm.) 

 
 

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE (dla poszczególnych działalności)  
 
1. DZIAŁALNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWA 
 

 przepisy ogólne - pkt. I,  
 rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

higieny środków spożywczych (Dz. Urz.UE L 139 z 30.04.2004 r.), 
 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149/ 

 
2. ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU I ODNOWY BIOLOGICZNEJ 
 aktualnie brak przepisów szczegółowych - stosować należy wymogi przepisów ogólnych  
 
3. SŁUŻBA ZDROWIA 
 

 przepisy ogólne - pkt. I,   
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 739), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków 
bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 poz. 1325), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego 
(Dz. U. Nr 237, poz. 1420), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać 
medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności 
/Dz.U. z 2012 r., poz. 808/, 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego 
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 178) 

 
4. SKLEPY ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO 
 

 przepisy ogólne - pkt. I,   
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby 
medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013r., poz. 1570) 

 
 
 
 
 
 



 
 

5. APTEKI I PUNKTY APTECZNE 
 

 przepisy ogólne - pkt. I,   
 ustawa z dnia 27 lutego 2008r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim 
powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. Nr 171, poz. 1395), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących 
w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161, poz. 1338), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie 
technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną (Dz. U. Nr 161, poz. 1337), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty 
lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i 
wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. Nr 21 poz. 118), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej 
(Dz. U. Nr 144 poz. 1216) 

 
 

6. PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI, PRZEDSZKOLA, PUNKTY PRZEDSZKOLNE I 
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 
 

 przepisy ogólne - pkt. I,  
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2017 r. w sprawie rodzajów innych form 

wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 z późn. Zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych 
i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. Uz 
2014 r. poz. 925), 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) 

 
7. HOTELE I INNE OBIEKTY, W KTÓRYCH WYKONYWANE SĄ USŁUGI HOTELARSKE 
 

 przepisy ogólne- pkt. I,   
 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z pózn.zm.), 
 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 

innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z pózn. 
zm.)  

 
8. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE, RODZINNE DOMY 
POMOCY 
 

 przepisy ogólne- pkt. I,  
 ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182), 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy 

społecznej (Dz. U., poz. 964), 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 maja 2012 r.. w sprawie rodzinnych domów 

pomocy (Dz. U., poz. 719) 
 

9. PRALNIE I FARBIARNIE 
 

 przepisy ogólne - pkt. I,   
 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w pralniach i farbiarniach (Dz. U. Nr 40 poz. 469) 
 
10. OBIEKTY ROLNICZE   
 

 przepisy ogólne - pkt. I,   
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z 2014 
r., poz. 81/ 

 


